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Vyhodnocení č|nnosti lnterní vzdělávací agentury VFU Brno

za rok 2O2O

V roce 2O2O probíhal na VFU Brno sedmý ročník lnternívzdělávací agentury VFU Brno
(lVA VFU Brno). Na lnternívzdělávací agenturu byly přiděleny 4 000 tis. Kč. Dle Pravidel pro
poskytovánípodpory na tvůrčívzdělávacíčinnost prostřednictvím lnternívzdělávacíagentury
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bylo vyčleněno 150 tis. Kč na organizaci lVA VFU
Brno a 3 850 tis. KČ na projekty podané do lVA VFU Brno. Prostřednictvím agentury byla
v prosinci roku 2019 vyhlášena soutěž o podporu na projekty lVA na VFU Brno pro rok 2020.
Řešitelé podávali návrhy projektů podle pravidel určených lVA VFU Brno, do soutěže bylo
podáno 87 projektů. Komise lVA VFU Brno posoudila podané projekty a přijala projekty
s nejvyššíúrovníhodnocení: FVL 23 projektů, FVHE 23 projektů, FaF 15 projektů.

Agentura lVA VFU Brno projekty na základě závěrečných zpráv a výstupů a v souladu
s pravidly posoudila a vyhodnotila na úrovni splněn/splněn s výhradou/nesplněn následovně:
FvL 22/ tlo, FVHE 22l L/o.

Prostředky na jednotlivé projekty by|y vyčerpány následovně: FVL vyčerpala
1617 000 KČ, FVHE vyčerpala 1 347500 Kč, na organizaci agentury lVA VFU Brno bylo
vyČerpáno 15O OOO Kč, prostředky ve výší885 5O0 Kč na projekty FaF nebyly čerpány z důvodu
přechodu FaF z VFU Brno na MU, Celkem bylo na lVA VFU Brno za rok 2020 vyčerpáno
3 LI4 500 Kč, nedočerpáno 0 Kč.

Agentura lVAVFU Brno zhodnotila působenív roce 2020 jako velmi přínosné a efektivní
řeŠeníve smyslu tvůrčího rozvoje vzdělávacíčinnost na VFU Brno prostřednictvím vzdělávacích
projektŮ. Komise zhodnotila, že agentura nastavila za dobu svého působení motivující
prostředí k tomu, aby vznikaly velmi hodnotné výstupy projektů. Komise ocenila velmi
pozitivní přístup studentů k řešení projektů. Komise ocenila kvalitnívýsledky projektů, které
díky zodpovědné práci řešitelů vznikly. Komise lVA na základě dobrých zkušeností z
ukonČených ročníků doporučuje pokračovat v činnosti agentury i v dalších letech a přispět tak
ke zkvalitněnívýuky na ústavech univerzity. Výsledky činnosti lVA VFU Brno za rok 2020 jsou
součástí Výroční zprávy o činnosti VFU Brno 2020,
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